
8 січня на всій території України почав діяти так званий «карантин зимових канікул». Нові карантинні 
обмеження були встановлені ще урядовою постановою № 1236 від 9 грудня 2020 року, проте через 
низку зауважень від представників бізнесу до обмежень внесено зміни, які затверджено постановою 
Кабміну від 5 січня 2021 року № 9 яка набула чинності 7 січня. 

Отже, додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, в період з 00 годин 00 хвилин 8 січня 
2021 р. до 00 годин 00 хвилин 25 січня 2021 р. на території України забороняється: 

1) приймання відвідувачів у барах, ресторанах, кафе тощо, крім адресної доставки замовлень, 
замовлень на винос та закладів громадського харчування в аеропортах; 

2) приймання відвідувачів у ТРЦ, крім приймання відвідувачів у закладах, визначених у підпункті 4 цього 
пункту; 

3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 

4) приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і 
побутового обслуговування населення, крім: 

 торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів харчування, лікарських засобів, 
виробів медичного призначення, засобів гігієни, побутової хімії, засобів зв'язку, 
друкованих засобів масової інформації, ветеринарних препаратів, кормів, насіння, засобів 
захисту рослин на торговельних площах, не менш як 60 відсотків яких призначено для 
торгівлі такими товарами. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися 
лише із здійсненням адресної доставки замовлень; 

 торгівлі пальним; 

 провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності 
з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв'язку, а також 
медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон 
харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, перукарень 
та салонів краси за попереднім записом; 

 виконання робіт із збирання і заготівлі відходів; 

5) приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи 
історико-культурних заповідників, здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця 
зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час 
знімального процесу) засобів індивідуального захисту. Діяльність суб'єктів господарювання, пов'язана з 
виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом; 

6) приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, крім відвідування спортсменами 
національних збірних команд України та їх тренерами за умови дотримання відповідних санітарних і 
протиепідемічних заходів; 

7) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів (крім 
організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу 
алкогольних напоїв), новорічних та різдвяних свят ялинки (без концертів та ярмарків, у тому числі 
продуктових), проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту 
професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних 
санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов'язкового щоденного контролю за станом 
здоров'я учасників); 
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8) робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї 
години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів; 

9) діяльність непродовольчих ринків; 

10) відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім закладів 
дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти. 

 



 



  


